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IRENA PRZEMECKA 

EUGENE O'NEILL JEGO DZIEŁA 

Eugene Gladstone O'Neill urodził się 16 października 1888 r. 
w hotelu Barrett w Nowym Yorku, gdzie wtedy mieszkali jego 
rodzice. Był synem popularnego aktora specjalizującego się 
w romantycznych rolach. Zawód ojca pozbawił go domu 
w dzieciństwie - rodzice ciągle przenosili się z miasta do mia
sta, zależnie od tego, gdzie grał James O'Neill. 

Znałem tylko aktorów i scenę - powiedział później Euge
ne - matka kołysała mnie w garderobach teatralnych. 

Wykształcenie chłopca było także niesystematyczn.e: d~e 
różne szkoły, a potem niecały rok w Princetown Umve~srt~. 
Pierwszym zajęciem O'Neilla była posada sekretarza w .firrme 
sprzedającej sztuczną biżuterię. Niebardzo mu to odpow:adało, 
więc wkrótce wyjechał do Honduras z grupą poszuk1:vaczy 
złota. Wrócił rozczarowany (mało romantyczne, trudu mnostwo, 
a złota brak) i zaciągnął się na norweski okręt kursują.cy do 
Buenos Aires. Znowu wrócił do Nowego Yorku zupełnie bez 
pieniędzy. Mieszkał jakiś czas w portowe~ spelunce w~ród 
mętów i wyrzutków społeczeństwa, wreszcie został przyJęty 
jako marynarz na statek pasażerski kursujący między Nowym 
Yorkiem a Southampton. Nie mógł się jednak zdecydować na 
żaden zawód. Po dwóch latach takich prób i tułaczki, ojciec 
wciągnął go do swojej trupy i zaproponował niewie~ką rolę. 
Nie zgadzali się jednak ani. co ~o ~pooobu gry an: doJ:>~ru 
repertuaru. Jeden z biografow O Neilla. ;vspom.11:~· ze. OJc1e;c 
powiedział mu po jednym z przedstawien : „Mo] n~i:ue, n:e 
odpowiada mi twoja gra!" Na co syn zareagował: „MOJ pame, 
nie odpowiada mi twoja sztuka!" 

Pierwszą próbą własne] twórczo5ci O'Neilla była praca re
porterska i pisanie wierszy dla dziennika Telegraph wycho
dzącego w New London. Po kilku miesiącach musiał przerwać 
pracę. Dotychczasowy tryb życia, tułaczka po morzach, pobyt 
w Buenos Aires i w spelunce „Księdza Jimmy" nadwyrężyły 
jego zdrowie. Zagrożony gruźlicą wyjechał do sanatorium 
w Gaylord. Wyszedł stamtąd zdecydowany poświęcić się twór
czości dramatycznej. 

Dlatego w r. 1914 zapisał się na seminarium prof. Bakera 
w Harvard, aby nauczyć się dramatycznego rzemiosła. W tym 
samym roku wydał na koszt ojca pierwszy zbiór jednoaktówek 
pt. Pragnienie i inne jednoaktówki (Thirst and Other One-Act 
Plays). 

Nie wiadomo, kiedy ujrzałby je na scenie, gdyby nie ze
tknięcie się z przedstawicielami grupy teatralnej znanej później 
pod nazwą Provincetown Players. Oni to wystawili jedno
aktówkę W drodze do Cardiff (Bound East for Cardiff) w pro
wizorycznym teatrze przerobionym ze składu rybnego. Mógł 
on pomieścić około dziewięćdziesięciu osób, jeżeli widzowie 
siedzieli blisko siebie na drewnianych ławkach bez oparcia. 
Ten sam zespół grał także inne wczesne sztuki O'Neilla , który 
ostatecznie wszedł na sceny nowojorskie w latach dwudzie
stych. 

Między 1924 a 1931 rokiem, widzowie metropolii oglądali 
najsłynniejsze jego sztuki: Pożądanie w cieniu wiązów (Desire 
Under the Elms), Wielki bóg Brown (The Great God Brown), 
Milionowy Marko (Marco Millions), Dziwne Interludium 
(Strange Interlude), i najbardziej znaną Załoba przystoi Elek
trze (Mourning Becomes Electra). 

Sztuki O'Neilla wywołały przewrót w dramacie amery
kańskim, w którym dotąd panowała niepodzielnie konwencja 
happy-endu, wnosząc do niego elementy tragiczne i poetyckie. 
Pomimo egzotycznej scenerii wielu jego sztuk, pełno w nich 
realistycznych postaci, nie wprowadzanych przedtem na scenę 
amerykańską: marynMzy przedstawionych bez sentymenta
lizmu, murzynów, dziewcząt ulicznych, ludzi żyjących poza 
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nawiasem społeczeństwa. O'Neill był pierwszym dramaturgiem 
amerykańskim, który wszedł na sceny europejskie i uzyskał 
rozgłos międzynarodowy. 

Ciągle eksperymentował w zakresie formy dramatu, od 
jednoaktówek z 1914 r. , przez Fontannę (The Fountain) i Mi
lionowego Marka wymagających oprawy kostiumowej na 
wielką skalę, poprzez ekspresjonistycznego Cesarza Jonesa 
(The Emperor Jones) i Kosmatą Małpę ('l'he Hairy Ape), do 
wykorzystania mitu greckiego w Elektrze i zastosowania ma
sek w Bogu Brown i w Zaśmial się Łazarz (Lazarus Laughed). 

Od sztuk z olbrzymią obsadą aktorską i kosztownym apa
ratem scenicznym wrócił w r. 1940 do jakże o~czędnych 
U kresu dnia i Księżyc świeci zabłąkanym (A Moon for the 
Misbegotten) w r. 1943. Akcja każdej z tych sztuk wymaga 
pięciu aktorów i zachowuje jedność miejsca. 

Twórczość O'Neilla k()ńczy pesymi'Stycznym akcentem sztu
ka, w której autor wykorzystał swoje obserwacje ze spelunki 
.,Księdz3. Jimmy". Jest nią sztuka zatytułowana The Icemari., 
Cometh wystawiona w 1946 roku. Niebawem ukaiże się ona 
w Polsce w przekładzie Kazimierza Piotrowskiego pt. Przyj
dzie na pewno. 

~------------ --- ---------- - -
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ŻAŁOBA PRZYSTOI ELEKTRZE 

Od czasu nowojorskiej premiery w 1931 r. Zaloba przystoi 
Elektrze interewwała krytyków teatralnych bardziej niż •inne 
sztuki O'Neilla. Przedstawia ()Ila ciekawy problem wykorzy
stania greckiego wątku dla stworzenia nowoczesnej tragedii. 
Jedyny to raz posłu.iiył się O'Neill w swojej twórcwści tak 
dokładnie materiałem starożytnego dramatu. 

Akcja sztuki i ujęcie jej w formę trylogii bardzo przypo
minają Oresteję Ajschylosa: wracający z wojny generał Man
non staje wobec faktu, że żona zdradziła go podczas jego 
nieobecności. Ginie zamordowany przez nią tej samej nocy; 
reszta akcji wypływa z działań jego syna i córki, którzy pragną 
ukarnć sprawców śmierci ojca. 

W starnżytnych dramatach na temat losów Orestesa i Elek
try, nad rodem Atrydów ciąży przekleństwo wywodzące się 
jeszcze od Tantala, a wzmocnione przez zbrodnie popełnione 
przez ojca Agamemnona, Atreusa, w stosunku do własnego 
brata. Uwodząc Klitemnestrę, Egistes mści się na Agamem
nonie za krzywdy swoje i, swego ojca. I w rodzinie Man
nonów popełniono kiedyś zibrodnię, chociaż bezkrwawą: ojciec 
generała wydziedziczył własnego brata za to, że ośmielił się 
uC'iec z francuską guwernantką, a sam generał odmówił jej 
jakiejkolwiek pomocy, gdy po śmierci męża znalazła się w nę
dzy. Jej synem jest kochanek Krystyny kapitan Adam Brant, 
który ma wobec tego podobny do Egista motyw zemsty. 

Kiedy na początku dramatu O'Neilla zjawia się odpowied
nik chóru greckiego w postaci starego ogrodnika Setha i jego 
znajomych z miasteczka robiących uwagi o rodzinie Manno-

7 



EUGENE O'NEILL 
• 

ZAŁOBA PRZY&TOI ELEKTRZE 

i .J' 

Sztuka w trzech częściach 

PRZEKŁAD: KAZIMIERZ PIOTROWSKl 

OPRACOWANIE TEKSTU: BRONISLA W D1-\BROW.Si.::I 

EZRA MANNON, generał brygady 
CHRISTINE, jego żona 
LAVINIA, ich córka 
ORIN, ich syn, porucznik piechoty 
ADAM BRANT, kapitan klipra 

OBSADA 

PIOTR NILES, kapitan amerykańskiej artylerii 
HAZEL NILES, jego siostra 
SETH BECKWITH 
AMOS AMES 
LUIZA, jego żona 
MINNIE, jego kuzynka . 
JOZJASZ BORDEN, dyrektor towarzystwa okrę

towego 
EMMA, jego żona . . . . 
EVERETT HILLS, doktor teologii, pastor Kościoła 

Niezależnego 
JEGO ŻONA . 
DOKTÓR BLAKE 
MARYNARZ 
IRA MACKEL 
JOE SILVA 
ABNER SMALL 

Inscenizacja i reżyseria 

WIKTOR SADECKI 
MARIA MALICKA 
MARIA KOSCIAŁKOV.TSKA 
MAREK WALCZEWSKI 
WIKTOR SADECKI 
JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
MARIA NOWOTARSKA 
MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI 
ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 
ANTONIN A BARCZEWSKA 
KAZIMIERA SZYSZKO-BOHUSZ 

ROMAN STANKIEWICZ 
HALINA BEŁKOWSKA 

STANISŁAW MOSKALEWICZ 
W ANDA NIEDZIAŁKOWSKA 
LESZEK STĘPOWSKI 
JERZY BĄCZEK 
WIESŁAW GRABEK 
JERZY SAGAN 
JULIUSZ GRABOWSKI 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

OpracowCłll1ie muzyczne P.systent reżysera 

Wiesław Grabek 
Scenografia 

ANDRZEJ CYBULSKI FRANCISZEK BARFUSS 
- ---
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Realizacja akustyczna 
ANDRZEJ CIKOWSKI 

Inspicjent 
STEFAN STANOCH 

Sufler 
JOANNA MAKÓWCZYŃSKA 

Kierownik techniczny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenograficznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy Pracowni 

Krarwieckiej damskiej 
BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 
TADEUSZ STANKIEWICZ 

Malarskiej 
PAULINA DECHNIK 

Stolarskiej 
ANTONI ROMAŃSKI 

Perukarskiej 
MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Elektrotechnicznej 
EDWARD KSYK 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ KOP ACZ 

nów, kiedy Krystyna, podobnie jak Klitemnestra u Ajschy
losa, .staje na schodach gre<:kiego portyku stanowiącego fron
ton domu Mannonów, widza uderza podobieństwo do początku 
1ragedii Agamemnon będącej pierwszą częścią antycznej try
logii Ajschylosa. 

Generał Mannon nie jest jednak Agamemnonem. Jest ge
nerałem w armii północno-amerykru'iskiej podczas wojny do
mowej, sędz·ią i bogatym obywatelem prowincjonalnego ame
rykańskiego miasta, który część majątku odtiedziczył, a reszty 
dorobił się na transportach okrętowych na Pacyfiku. Tak samo 
jego córka Lawinia, wokół której akcja koncentruje się u 
O'Neilla w znacznie większym stopniu niż wokół Elektry 
u Ajschylosa, jest córką bogatej i wpływowej rodziny amery
kańskiej wychowaną w tradycjach purytanizmu i silnym po
.czuciu dumy rodowej. 

Toteż portyk siedziby Mannonów nie kryje za sobą pałacu 
greckiego króla, tylko stanowi jakby białą maskę nałożoną na 
dom, aby ukryć jego ponurą brzydotę, a trageclia Mannonów 
jest dramatem nowoczesnym i przeznaczenie przybiera w niej 
inną postać niż u starożytnego dramaturga. 

W swoich notatkach w związku z Elektrą O'Neill wyra:z:.ił 
-się, że jest ona nowoczesną tragiczną interpretacją kk.sycz-' 
nego losu bez udziału bogów - bo ta sztuka musi przede 
wszystkim pozostać nowoczesnym dramatem psychologicz
-nym - a tragiczne fatum wyplywa ze stosunków rodzinnych. 

Przekleństwem ciążącym nad rodziną Mannonów są ich 
własne namiętności wybuchające tym silniej, że ciągle pow
strzymywane ·są przez purytańskie zasady i pozory, które du
ma rodowa każe im zachowywać. Ojcie<: generała wydziedzi

•czył swego brata nie tylko dlatego, że uważał małżeństwo 
z francuską guwernantką za nieodpowiednie dla członka jego 
rodziny, ale może jeszcze w większym sitopniu, dlatego, że 
Marie Brantóme odrzuciła jego względy i wybrała jego brata 
Dawida. Lawinia mści si-ę na kapitanie Brant w imię honoru 
rodziny, ale nie mniejszą rolę odgrywaią jej włarne uczucia: 
miłość do ojca, nie<:hęC do matki i zazdrość o Branta, w któ' 
rym sama s1ę kocha. Orin zabija Branta nie tylko dlatego, 
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że Lawinia zmusiła go do obrony honoru rodziny, ale także 
dlatego, że jest o matkę zazdrosny. 

Namiętności Mannonów doprowadziły do konfliktu rruęazy 
nimi i w nich samych. Konflikt ten można by określić jako 
konflikt między siłami życia i śmierci. Orin mówi, zwracając 
się do zmarłego ojca: Ze śmiercią jest ci bardzo do twarzy. 
Śmierć przystoi Mannanom. 

Siła śmierci łączy się w sztuce z tradycyjnym u Mannonów 
poglądem na świat. Ich zwyczajem było chodzić do białego 
domu modlitwy i rozmyślać o śmierci. 

Pod koniec sztuki siła ta zwycięża ostatecznie. Lawinia 
spędzi resztę swego życia ze zmarłymi. Słuszną wydaje się 
uwaga jednego z amerykańskich krytyków, że bohaterka go
dzi się nie z życiem, ale ze śmiercią. Lawinia myśli przez 
jakiś czas o normalnym życiu, takim jakie prowadzą inni 
I.udzie, i o małżeństwie z Piotrem Niles. Ale nagle dochodzi 
do przekonania, że są to marzenia nieziszczalne. 

La w i n i a : Chcę krótkiej chwili szczęścia - na przekór 
wszystkim umarłym. Zasłużylam na to. Każda miłość jest 
piękna. Pocałuj mnie. I kochaj mnie. 1Nasza miłość przepędzi 
zmarłych. Ze wstydu umrą po raz drugi. Weź mnie Adamie. -
Adam? Dlaczego porwiedziałam do ciebie: Adam? - Umarli 
zawsze będą nas dzielić. Daremne nasze wysiłki. 

Jeżeli genernł Mannon jest symbolem śmierci, to Kry
styna i Matrie Brant6me są symbolami nie tylko miłości, ale 
i życia. Orin utożsamia matkę z Wyspami Południowymi, 
które znów są dla niego symbolem życia i uczuć niehamo
wanych przez przesadną surowość ojca. Orin i Lawinia są 
bardziej skomplikowani niż Ezra i Krystyna, ponieważ posia
dają cechy obojga rodziców. Początkowo wydaje się, że Orin 
jest wewnętrznie podobny do matki, Lawinia do ojca. Ale 
po śmierci rodziców Lawinia nie musi już podkreślać swej 
odrębności od nielubianej matki i staje się do niej podobna, 
a Orin - jakby przez przekorę - coraz bardziej przvoomina 
ojca. Tragiczne wypadki zaczynają się powtarzał: Lawinia 
wprawdzie nie zabija brata, tak jak Krystyna zamordowała 
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Ezrę, ale widząc, że Orin doprowadził się niemal do obłędu 
wyrzutami: sumienia po śmierci matki i gotów jest zdradzić 
tajemnicę rodu Mannonów, nie robi niczego, aby przeszko
dzić jego samobójstwu. 

Wszyscy oddani pod władzę śmierci członkowie rodziny 
tęsknią do pokoju i miłości. Generał - po powrocie z wojny
uznaje te dwie wartDści za najcenniejsze. Orin śni o Południo
wych Wyspach tym chętniej, że wojna zachwiała jego równo-
wagę psychiczną . Mówi on: · 

Miałem dziwne wrażenie, że wojna to jest zabijanie wciąż 
tego samego człowieka aż w końcu okaże się, że tym człlQ
wiekiem jestem ja. Ich twarze stale wracają do mnie w snach„. 
raz zmieniają się w twarz ojca„. a kiedy indziej w moją„. 

Lawinia tęskni do normalnej miłości. We wszystkich wy
padkach te tęsknoty pozostają niezaspokojone, a bieg zdarzeń 
jest ich zupełnym, często brutalnym zaprzeczeniem. 

W rodzinie Mannanów można się śmierci opierać, ale nie 
można jej pokonać. I dlatego Lawinia zamyka się w pustym 
domu mówiąc: Jestem ostatnia z Mannanów. Muszę ukarać 
się sama. Nigdy stąd nie wyjdę i nikogo nie chcę widzieć. 
Zostanę sama ze zmarłymi, będę strzegła ich tajemnic, póki 
przekleń,stwo nie zostanie spłacone. 

Irena Przemecka 
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Z KRYTYKI AMERYKAŃSKIEJ 

O'Neill -0głooił w nowojmskiej „Herald Tribune" z 3. XL 
1931 r. fragmenty dziennika, który prowadził od roku 1926. 
W dzienniku tym wyznaje, że powziął zamiar napisania nowo
czesnego dramatu psychologicznego, w którym poslużę się 
jakimś mitycznym wątkiem z greckiej tragedii. 

Pierw.sza n-0tatka w dzienniku (z roku 1926) brzmi nastę
pująe-0: Czy dałoby się stworzyć nowoczesną psychologiczną 
wersję greckiej koncepcji losu, która myślącą dzisiejszą pu
bliczność, pozbawioną wiary w bogów i nadprzyrodzoną karę, 
mogłaby przekonać i wzruszyć? 

O'N eill najgoręcej -Odżegnywał się od freudyzmu. W liście 
do Barrett Clarka tak pisze na ten temat: 

... Wszystkie komplikacje miłości i nienawiści w mojej 
. trylogii są stare jak cała literatura, a podpowiadane przeze 

mnie interpretacje mogłyby się nasunąć każdemu innemu !lUto
rowi w każdej epoce, gdyby tylko ów a'Utor głęboko intere
sował się skrytymi motywami zaostrzającymi stosunki między 
członkami rodziny. Krótko mówiąc, uważam, że wiem dosyć 
o mężczyznach i kobietach, aby stać mnie było na napisanie 
„Mourning Becomes Electra" właśnie tak jak to zrobiłem, 
nawet, gdybym nic nie słyszał o Freudzie, Jungu i innych. 
Pisarze byli psychologami - jak Pan wie - i głębokimi 
<:nawcami duszy ludzkiej, zanim wynaleziono naukę psycho
logii. A w psychoanalizę nigdy się nie zagłębiałem. _ 

Tym, którzy chcieli spętać O'Neilla z Freudem, ostrą od
prawę dał również Joseph Wood Krutch w przedmowie do 
Nine Plays by Eugene O'Neill. 

Nic bardziej fałszywego - powiada Krutch - jak pogląd, 
że „Elektra" to tylko dzielo, które wzbogaciło temat antyczny 
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o zdobycze psychologii freudowskiej. Freud jest fundamentem, 
ale nie samą budowlą, początkiem, nie końcem. tego, co pisarz
ma do powiedzenia. A O'.Neill chce powiedzieć, że człowiek 
współczesny, wyzuty ze znaczenia, jakie przydawała mu reli
gia, wznosi się o własnych siłach na wyżyny Ludzkiej godności, 
których odmawia mu racjonalistyczna psychologia. Siłą zaś,. 
dźwigającą człowieka na te wyżyny, są jego namiętności. 

Oto jeszcze jedna wielka sztuka - pisze· Krutch o „Elek
trze" - która nic nie „znaczy" w tym sensie, w jakim coś 
„znaczą" sztuki Ibsena, Shawa, czy Galsworthy'ego, ale która 
znaczy to samo, co „Edyp", „Hamlet", „Makbet" - że ludzie
to istoty wspaniałe i straszliwe, jeśli potężne namiętności 
wezmą je w kleszcze, i że widok tych istot nie tylko pasjo
nujący, ale budzi grozę i zarazem uczucie ulgi. 

A dalej Krutch p-0równuje autora Elektry z Szekspirem, 
nie tyle - jak powiada - by wskazać w czym O'Neill Szek
spirowi nie dorównał, ile dlatego, że jedynie to porrównanie 
wydaje mu się godne O'Neilla. 

O'Neill jest niemal jedynym nowoczesnym pisarzem dra
matycznym, który instynktownie wyczuwa czym powinna być 
nowoczesna tragedia. Inaczej niż w sztukach o charakterze· 
„literackim", w dramatach O'Neilla nie ma nic archaicznego. 
Dramaty te nie szukają oparcia w poetyckiej wierze w jaką
kolwiek z tych koncepcji, które służyły klasykom dramatu, 
zaś dzisiaj przestały być przydatne. Na odwrót, sztuki O'Neilla. 
są niemal cynicznie „nowoczesne" w afirmacji racjonalistycz
nego poglądu na człowieka i świat. A jednuk O'Neill stworzył 
postaci tak wielkiego formatu, że patrząc na ich upadek je
szcze raz doznajemy głębokiego wzruszenia i uczucia grozy. 

Te uwagi· Krutcha odnoszą się przede wszystkim do Elek
try. 
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